
 المؤمنين مع فأولئك هللا دينهم وأخلصوا باهللا واعتصموا وأصلحوا تابوا الذين (( إالتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( ومن فوائدها: وعد املؤمنني مبا هو أصدق الوعود ، وهو قوله:  . عظيما )) أجرا المؤمنين اهللا يؤت وسوف

أجرا أي ثوابا ؛ ومسى اهللا الثواب أجرا تفضال منه كأنه مبنزلة أجرة  وسوف يؤت اهللا المؤمنين أجرا عظيما ))

األجري اليت البد أن يعطى إياه ، وهذا التزام من اهللا سبحانه وتعاىل التزم فيه على نفسه أن يثيب املؤمنني األجر 

عمل عمال صالحا من (( من العظيم ، وهذا األجر العظيم يكون يف الدنيا ويكون يف اآلخرة ، قال اهللا تعاىل: 

تفسري اآلية  . ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ))

(( ما يفعل اهللا مث قال:  .  عليما )) شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم اهللا يفعل (( ماالكرمية: 

أي أنكم  (( إن شكرتم )) بعذام استفهامية يعين أي شيء يفعله اهللاما هنا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) 

إذا شكرمت اهللا عزوجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن اهللا لن يعذبكم ؛ ألنكم ال تستحقون العذاب حسب 

 شاكرا ملن كان اهللا  (( وكان اهللا شاكرا عليما )) ؛وعده ، فأي شيء يفعله اهللا بكم إذا قمتم بشكره واإلميان به 

(( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) ؛ (( ؟ ملن يستحق الشكر من عباد القائمني بأمره كما قال تعاىل: 

 اهللا يفعل (( مافوائد اآلية الكرمية:  أي عليما مبن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته . عليما ))

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل غين  . عليما )) شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم

ومن فوائدها: أن من مل يشكر اهللا أو مل يؤمن به فإنه عرضة  عن عذاب اخللق إذا قاموا بالشكر واإلميان .

ر لالنتقام والعذاب ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل نفى العذاب ملن شكر وآمن ؛ وهذا يدل على أن من مل يشك

(( واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا ويؤمن فإنه معرض للعقاب ؛ وهذا هو واقع ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا ، ومها:  . منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب ))

(( هل نا بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا فإذا قال قائل: كيف يشكر اهللا عباده ؟ قل الشاكر ، والعليم .

  جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) .

قال  (( رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

توحيد قائمة مبقتضى بعض الناس إن احلجة هنا هي احلجة يف التكليف والعبادات الشرعية وأما احلجة يف أمر ال

  آية امليثاق فمن خالف أمور التوحيد فهو خالد يف النار حىت لو مل تصله دعوة الرسل فما قولكم يف هذا ؟

هذا غري صحيح ، نقول ما خص هذا ؛ وآية امليثاق ال يعين أن اإلنسان يعاقب يف أمر ال يدري عنه وال  الشيخ :

؛ قالوا يا شيخ إن يف اآلية قال اهللا يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  يعلمه ، هو ما فطر اهللا يف النفوس فأبواه

 من ذرية وكنا قبل من آباؤنا أشرك إنما تقولوا ((  أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين أوتعاىل: 



آثارهم مهتدون (( إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على هذا كقوهلم: ))   المبطلون فعل بما أفتهلكنا بعدهم

والبد من أن يكون هناك علم وإال كيف يعبد اإلنسان ربه  (( وإنا على آثارهم مقتدون ))ويف اآلية الثانية:  ))

   وهو ال يدري ؟

  ما حكم معاملة الكفار يف التجارة وهل هذا يدخل يف املواالة ؟ السائل :

؛  معرفهمناصرة ، واالعتماد عليهم ، وكونه خيشى من معاملة الكفار يف التجارة ليست والية ، الوالية امل الشيخ :

وأما التجارة فال بأس ؛ لكن الشك أن اإلنسان إذا  دار األمر بني أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن الشك أن 

  التجارة مع مؤمن أوىل .

الكفار ويعمل بعض املسلمون فيها هناك ومع الوقت يذهب ما يف  ايف بعض البالد اليت يتواجد فيه السائل :

  قلبه من بغض الكفار فقد يصادقهم فهل هذا يدخل يف والية الكفار ؟

أي نعم إن هذا عنده خلل يف الدين ؛ ألن هذا نوع من الوالء ، الواجب أن أعامله ملصلحيت أنا ال  الشيخ :

يصل أثرها إىل القلب ؛ وإال من املعلوم أن اإلنسان إذا أحسن إليه ملصلحتهم هم وأن أعاملهم معاملة دون أن 

أحد سيحبه ، لو أن طبيبا مثال من الكفار عجز أطباء املسلمون عن معاجلة هذا املريض وهذا الطبيب الكافر 

ن إمنا هي عاجله فربئ بإذن اهللا ، الشك أنه سيقع يف قلبه حمبة هلذا الطبيب ؛ لكن ليست حمبة تصل إىل حمبة الدي

  حمبة طبيعية أن اإلنسان حيب من أحسن إليه .

أن املنافقني أشد كفرا  (( إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ... ))هل يستفاد من قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ من بعض الكفار األصليني

(( داع ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: الشك واملنافق أشد ألن املنافق جامع بني األمرين بني الكفر واخلأي نعم  الشيخ :

  فحصر العداوة فيهم مبا حيصل فيهم من املفاسد العظيم . هم العدو فاحذرهم ))

  ما حكم التسليم على الكفار باإلشارة ؟   السائل :

؟ طيب إذا ال يسلم  الء كفار ؟ هو يراهم ال يصلون ال ، ال يشري عليهم ؛ لكن هل هو يعرف أن هؤ  الشيخ :

؟ من باب  هذا الذي مر يف الطريق هل هو عليهم ؛ هل يسلم من باب الدعوة ؟ باب الدعوة شيء آخر ، لكن

؛ فقط إشارة  ( ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم )التأليف ؛ أما الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

أن اإلشارة أعظم من السالم ؛ لكن كما يوجد يف بعض الناس  أيضا ما جيوز ؟ هم يعدوا حتية ، لعلهم يرون

يكون يف دائرة رئيسها غري مسلم فهنا إذا دخل البد أن يسلم ألن ... رمبا لو مل يسلم المتأل قلب هذا الكفار 

عليه غيظا وعطل مسريته ، فمثل هذا يقول مثال صباح اخلري ، صباح اخلري ملن ؟ لنفسه وللمسلمني ، يعين ما 



  قصد صباح اخلري لك وهو رمبا يفهم أنه له ، وهذا من باب التورية اجلائزة .

  ؟  لكن يا شيخ كيف نلتقي معهم السائل :

  مع من ؟  الشيخ :

  مع هؤالء الكفار هم كل يوم يبتسم يف وجهه ؟  السائل :

  أي نعم إذا ابتسم وابتسم لكن ال تبدأهم بالسالم . الشيخ :

  ؟ حتى ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) ( ...عن حديث  السائل :

يدع الناس إىل ألن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم داعية يدعوا الناس إىل دين اهللا ، فإذا كان داعيا  الشيخ :

ال ، ال ما هو صحيح ، أوال األمة  ؛الناس نفر مث صار يقتل أصحابه  دين اهللا وحيثهم على الدخول فيه

اإلسالمية كما ترى اآلن متوزعة كل واحد أمري على بلد ؛ والثاين أن الناس ما يشعرون ألن والية هؤالء األمراء  

  كوالية الرسول .

عليما  سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب (( الأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ويريدون ورسله باهللا يكفرون الذين قديرا إن عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا إن

 هم سبيال أولئك ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن

 أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون

  . )) رحيما غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف

أعوذ  . عليما )) سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب ال ((تفسري اآلية الكرمية: 

ال خيفى أن  بالسوء إال من ظلم ))(( ال يحب اهللا الجهر  ، قال اهللا تبارك وتعاىل: باهللا من الشيطان الرجيم

واجلهر بالسوء معناه أن يقول فالن ظلمين ،  (( ال يحب اهللا الجهر بالسوء ))اجلملة مجلة خربية منفية  هذه

فالن أخذ حقي ، وفالن جحده ، وما أشبه ذلك ؛ فاهللا ال حيب هذا إال من ظلم ، إال من ظلم بأخذ حقه 

والعدوان عليه فإن حمبة اهللا ال تنتفي حبقه ، مثال املظلوم لو أن إنسانا آذاه جاره فصار يتكلم عند احلاكم أو عند 

د من يستطيع أن يزيل مظلمته وجيهر ذا السوء وليس املراد باجلهر أن يصوت بني الناس ، املراد أن األمري أو عن

يبينه لغريه ، فإن هذا مظلوم ، فله أن يقول ذلك ؛ ومن هذا القصة اجلار الذي كان يؤذي جاره فأمر النيب صلى 

ما هذا ؟ فيقول آذاين جاري ، فيكون يف هذا  اهللا عليه وآله وسلم أن خيرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقول

فضيحة للجار بالقول أو الفعل ؟ بالفعل ؛ ومن اجلهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أماك ويقول أنت خبيل 

، أنت جبان ، أنت سفيه ، وما أشبه ذلك فلك أن ترد عليه مبثل ما وصفك به من العيب ، فتقول السفيه أنت 



(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل يل أنت ؛ كما قال بدون زيادة ؛ لقوله تعاىل: ، اجلبان أنت ، البخ

(( ولمن انتصر بعد ولقوله تعاىل:  (( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ))ولقوله: ما اعتدى عليكم )) 

ألرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في اظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 

( المستبان ما قاال فعلى البادئ منهما ما ولقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  أولئك لهم عذاب أليم ))

كل هذه النصوص تدل على أنه جيوز اجلهر بالقول ممن كان مظلوما ؛ ومن ذلك ما يفضيه   لم يعتدي المظلوم )

لو كان اإلنسان ظلمه شخص وجاء إىل صديقه يتحدث ويقول اإلنسان إىل صديقه ورفيقه يف شكاية احلال كما 

فالن فعل يب كذا فعل يب كذا فعل يب كذا ؛ ومن ذلك أيضا الزوجة تشكوا ما حيصل من زوجها إىل أخواا ، إىل 

أمها ، وما أشبه ذلك ؛ ألن كل هؤالء مظلومون وقد استثىن اهللا تعاىل من ظلم ؛ ومن ذلك إذا قال لعنك اهللا 

اعتداء مبثل ما اعتدى عليك ؛ وعلى هذا نقول إن اجلهر بالسوء من القول إذا  لعنك اهللا أنت ؛ ألن هذا فقل 

كان من مظلوم فإن حمبة اهللا ال تنتفي عنه ؛ وهذا من نعمة اهللا عزوجل ورفع احلرج عن األمة ؛ ألنه لو كان اهللا 

رج ألن املظلوم يكاد يشقق صدره حىت يتحدث ال حيب اجلهر بالسوء من القول حىت من املظلوم صار يف ذلك ح

(( عليما ألقوالكم  (( سميعا ))(( وكان اهللا سميعا عليما ))  عما يف صدره من الظالمة فيخف عليه األمر .

 مبا يف قلوبكم يعين فاحذروه ، احذروا أن تقولوا ما ال يرضاه ، احذروا أن ختفوا يف صدوركم ما ال يرضاه . ))

يف هذه  . عليما )) سميعا اهللا وكان ظلم من إال القول من بالسوء الجهر اهللا يحب (( الكرمية: فوائد اآلية ال

اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا أي أن اهللا حيب ؛ ووجه الداللة أننا استدللنا على اإلثبات من النفي ، كيف نستدل 

على إثبات بالنفي ؟ ألن هذا النفي خص حبال معني فيكون دليال على أن ما سوى ذلك تثبت به احملبة ، واحملبة 

(( قل إن كنتم اإلنسان وأكمل مراتب اإلنسان ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  حمبة اهللا عزوجل للعبد هي غاية ما يتمناه

من أن يقال: فاتبعوين تصدق يف دعواكم ؛ ومل يكن اجلواب على ما يتوقع  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))

شرط يسري ملن  هو الغاية ؛ وحمبة اهللا عزوجل تنال ذا الشرط وهو وهذا (( فاتبعوني يحببكم اهللا ))بل قال: 

يسره اهللا عليه ـ نسأل اهللا أن ييسره لنا ولكم ـ وهو اتباع الرسول عليه الصالة والسالم ظاهرا وباطنا يف العقيدة 

والقول والفعل ، إذا حققت ذلك فإن حمبة اهللا سوف تنالك ؛ أنكر قوم حمبة اهللا كاألشاعرة ـ نسأل اهللا أن يعفوا 

ياء ـ أنكروا احملبة وقالوا إن اهللا ال حيب ؛ لكن إنكارهم إياها ليس إنكار عن األموات منهم وأن يهدي األح

جحود إذ لو كان إنكار جحود لكفروا ألنه تكذيب ملا أثبته اهللا لنفسه ؛ لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه اهللا 

يس كمثله شيء وهو (( لوجل مباين للخلق  لكن ضلوا ، قالوا إن احملبة ال تقع إال بني متجانسني واهللا عز

إذا ما معىن احملبة اليت جاءت يف الكتاب والسنة ؟ قالوا إن احملبة هي اإلحسان ، ففسروها  السميع البصير ))



بأمر بائن منفصل عن اهللا ؛ أو هي إرادة اإلحسان ألن اإلرادة عندهم ثابتة هللا عزوجل ؛ فيقال هلم هل اإلحسان 

ألن اهللا ال حيسن إىل من ال حيب إال على سبيل االستدراج ؛  ن إال مثرة احملبة ؟وهل إرادة اإلحسا إال مثرة احملبة ؟

(( والذين كفروا وهلذا إذا رأيت اهللا ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج 

بته أعلى ؛ إذا  عقيدتنا أن اهللا عزوجل حيب وأنه حيب جل وعال ، وأن حم سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))

ومن فوائدها: حسن اإلسالم وأن اإلسالم يدعوا إىل الرتاضي وعدم اجلهر بالسوء وأال  املراتب وأفضل املنازل .

ومن فوائدها: عدالة  تفضح أحد بسوئه ؛ وهلذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك مبا يكره .

لكن حبسب مظلمته ، ال يزيد ؛ فإن زاد فكما قال النيب اإلسالم ؛ وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن جيهر بالقول 

ومن فوائدها: أن الدين اإلسالمي ال  ( على البادئ منها ما لم يعتدي المظلوم ) .عليه الصالة والسالم: 

يكفت النفوس بل يوسع هلا ويشرح الصدور ويدخل السرور ؛ وهلذا ي اإلنسان أن يتعرض ملا فيه الغم واهلم 

( هل خرج منك ريح أو ال ، قال ال األوهام حىت إن النيب عليه الصالة والسالم قال للذي يشك: والوساوس و 

واملعىن حىت يتيقن مثل يقني الشمس ؛ أما جمرد التخيل أنه خرج من  ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )

ع اإلنسان يف تذبذب وتردد ؛ بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا جيب أن يطرح ؛ ملاذا ؟ لئال يق

؛ وجه ذلك يف هذه اآلية أنه رخص للمظلوم أن جيهر بالسوء بقدر  م يريد منك أن تكون دائما يفالدين اإلسال

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا عزوجل ؛ ومها: السميع ،  مظلمته ألن ذلك تنفيس عن نفسه بالشك .

إنه ينقسم إىل قسمني: مسع مبعىن إدراك املسموع ، ومسع مبعىن االستجابة ؛ والعليم ؛ أما السميع فقال العلماء 

والسمع الذي مبعىن إدراك املسموع يتنوع أيضا ، تارة يراد به بيان إحاطة اهللا تعاىل بكل مسموع ، وتارة يراد به 

ول قول اهللا تبارك وتعاىل: التأييد والنصر ، وتارة يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه احلال والسياق ؛ فمن األ

وهذه املرأة كانت يف حجرة النيب عليه  (( قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا ))

( الحمد هللا الذي وسع الصالة والسالم ، يف األرض والرب عزوجل يف السماء فوق عرشه ؛ وتقول عائشة 

ه ليخفى علي بعض حديثها واهللا عزوجل يقول سمع قول التي سمعه األصوات لقد كنت في الحجرة وإن

هذا مسع يراد به أيش ؟ بيان اإلحاطة هللا بكل مسموع ؛ وتارة يراد به التأييد والنصر  )تجادل ويسمع تحاوركما 

 يعين فأؤيدكما وأنصركما ؛ (( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))مثل قول اهللا تبارك وتعاىل ملوسى وهارون: 

(( وقد يراد بذلك يف هذه اآلية التهديد أيضا ، ديد من ؟ ديد فرعون ؛ وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعاىل: 

من هم الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء يا أخ  لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء ))

(( سنكتب لهم ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير الحق قال اهللا تعاىل: ؟ اليهود ، قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء ، 



(( أم يحسبون أنا ال هذا الشك أن املقصود به التهديد ؛ وكذلك قوله تعاىل:  ونقول ذوقوا عذاب الحريق ))

 فهو مسموع مكتوب ؛ وستكون القراءة مىت ؟ يوم القيمة نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ))

(( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 

قال بعض السلف " واهللا لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك " خذ هذا الكتاب اقرأ  عليك حسيبا ))

 يستجيب ؛ وذلك فيما إذا أضيف وحاسب نفسك ؛ القسم الثاين من أقسام السمع: مسع االستجابة ، أن اهللا

أي يب ، وليس مراد ابراهيم عليه  : (( إن ربي لسميع الدعاء ))إىل الدعاء أو حنو ذلك مثل قوله تعاىل

الصالة والسالم أن اهللا يسمع دعائه فقط ؛ ألن مسيع الدعاء الشك أنه كمال وأن اهللا تعاىل مدرك لكل مسموع 

أي مستجيب  (( إن ربي لسميع الدعاء ))أيش ؟ االستجابة ، فيكون معىن  ؛ لكن املقصود من دعاء الداعي

الدعاء ؛ قالوا ومن ذلك قول املصلي " مسع اهللا ملن محده " أي استجاب ، وهذا حق ويؤيد ذلك أنه عدي 

أما  ده " .بالالم " مسع اهللا ملن محده " ولو كان املراد إدراك احلمد أو إدراك قول احلامد لقال " مسع اهللا من مح

، علم اهللا تعاىل حميط بكل شيء ، حميط بالظاهر والباطن ، حميط باملاضي واملستقبل ،  العليم فهذه أوسع شيء

، العلم شامل جدا ، فهو يتعلق بالواجب واملمكن واملستحيل ؛ وهلذا ال شيء أعم من العلم فيما حيضرين اآلن 

؟  (( ما بال القرون األولى ))الة والسالم حني سأله فرعون باملاضي واملستقبل ؛ ولذلك قول موسى عليه الص

سبحان اهللا ، ال يضل جهال وال ينسى ذكرا ؛  (( علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ))قال: 

بل هو جل وعال عامل بكل شيء ، وال ينسى املاضي بينما العامل من سوى اهللا أهل للنسيان ؛ كذلك علم اهللا 

وال شيء أخفى من هذا  (( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ))يط بالظاهر والباطن ، عزوجل حم

، ما توسوس به نفسك وحتدثك به نفسك فاهللا تعاىل يعلم به ؛ وأما الظاهر فظاهر علم اهللا به ؛ وكذلك أيضا 

(( لو كان فيهما آلهة إال اهللا  علم اهللا حميط بالواجب واملمكن واملستحيل ؛ أما املستحيل فكقوله تعاىل:

هذا خرب ، خرب عن علم أو عن غري علم ؟ عن علم ، ومن املعلوم أنه ال ميكن أن يكون يف لفسدتا )) 

السموات واألرض آهلة سوى اهللا ، مستحيل غاية االستحالة ؛ فهذا خرب عن مستحيل صادر عن علم ؛ أما 

، وهو أعلم  له من األمساء والصفات فإن هذا من العلم بالواجب العلم بالواجب فعلم اهللا تعاىل عن نفسه ومبا

بنفسه من غريه ؛ وأما تعلقه باملمكن فعلمه مبا حيدث يف الكون ، كل ما حيدث يف الكون من غري ما يتعلق باهللا 

 ظويف لف( كان اهللا تعالى ولم يكن شيء قبله ) عزوجل فهو ممكن ؛ ألن الكون كله حادث بعد أن مل يكن ، 

فكل الكون حادث ، كل الكون قابل للزوال ؛ ألن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه  ( ولم يكن شيء معه )

قبل وجوده ، وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فاين لكنه قابل للفناء ؛ وإمنا قلنا ذلك لئال يرد علينا الروح ، 



الولدان واحلور يف اجلنة خملوقة ولكنها ال تفىن ، تبقى أبد اآلبدين ؛ الروح خملوقة بعد العدم لكنها باقية ال تفين ، 

اجلنة أيضا خملوقة وتبقى أبد اآلبدين ؛ النار خملوقة وتبقى أبد اآلبدين ؛ وهلذا نقول كل موجود قابل للزوال ال ألنه 

قسام املمكن القابل للعدم زائل ألن من املخلوقات ال يزول ؛ لكن كونه حادثا بعد أن مل يكن دليل على أنه من أ

ولو مل يكن قابال للعدم مل يعدم أوال ؛ املهم أن  ، والوجود ؛ ووجه ذلك أنه لو مل يكن قابال للوجود مل يوجد

؛ ويا إخواين إمياننا بعلم اهللا ليس أن نؤمن ذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة  علم اهللا تعاىل حميط بكل شيء

ن يعلم يف قلوبنا ما ال يرضاه عنا ، أو أن يعلم من أفعالنا ما ال يرضاه عنا ، أو من لكن املهم أن حنذر من أ

أقوالنا ما ال يرضاه عنا ، أو مما نرتك ما ال يرضاه عنا ، هذا هو املهم ؛ وهلذا جيب أن يركز طالب العلم على 

سيمها وعمومها ومشوهلا ال ، أهم الفوائد املسلكية اليت تستفاد من أمساء اهللا و صفاا ال على أقسامها و تق

 (( وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها ))الشيء أن تعدها من منهجك ومن مسلك ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

( إن هللا تسعة وتسعين  اعبدوه ا ، أن تعبدوا مبقتضى هذه األمساء ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  ن إحصائها التعبد هللا مبقتضاها ـ وفقين اهللا وإياكم بذلك ـ .وم اسما من أحصاها دخل الجنة )

؛ ألن اهللا جل وعال ملا علم أن الشيء وتعاىل باألشياء اليت ستصري  لو قال قائل: إن علم اهللا سبحانه السائل :

  ؟ ري صار هذا الشيء واجب الوقوعسيص

  لكن أصله ممكن . ال ، غلط ، هذا غلط ؛ ألنه واجب الوقوع بأخبار اهللا ؛ الشيخ :

  إذا قال رجل كرمي لرجل أنت خبيل فكيف يقول له اآلخر ؟ السائل :

يف هذه احلال يقول حسبنا اهللا ونعم الوكيل ؛ ألنه لو قال أنت خبيل صار كاذبا لكن لعله جيد صفة  الشيخ :

ول لعله جيد صفة أخرى ؛ إذا كان جبانا هل يقول له أنت جبان ؛ أي نعم هذا الذي أريد أن أق تقابل البخل أو

تكون مكافئة للبخل ؛ ألن اجلبان خبيل بالنفس وعدم اإلنفاق خبل باملال ؛ هذا ليس مكافئ له ؛ ال ، مثله ، 

  املقصود صفة الذم تقابل هذا ؛ لكن لو قال أنت مبتدع ما صار مثله .

  ؟  نقول لعنك اهللاقال لعنك اهللاما ضابط األعمال اليت جيوز أن نقابل مبثلها مثال لو  السائل :

ال ال ، هذا أصله حمرم بذاته وما ذكرناه حمرم لكونه عدوانا على غريه يعين مثال كوين أقول لعنه اهللا أو  الشيخ :

أصفه بالبخل أو ما أشبه ذلك إمنا حرم ألنه عدوان على الغري ، مث هو انتهك حرميت فلي أن أنتهك حرمته ؛ أما 

  ميكن أن يقابله .ما كان حمرما من حق اهللا فال 

  هل حيرق من حرق غريه بالنار حىت مات ؟ السائل :

  قتل شخصا بالنار قتلناه ا ؛  مم أتى هذه حيرق يعين لو أن اإلنسان الشيخ :



  ؟ األعمال اليت من حق اهللا وبني شيخ ال نستطيع أن منيز بني  السائل :

النيب  رضوهلذا  عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ال ، هذه مكافئة  الشيخ :

  صلى اهللا عليه وآله وسلم رأس اليهودي بني حجرين .

  لو أن أحدا سب آخر بأبيه فهل لآلخر أن يسبه بأبيه كذلك ؟ السائل :

رسول ( لعن اهللا من لعن والديه ، قالوا يا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مجلة ما عد الكبائر:  الشيخ :

فظاهر هذا احلديث  اهللا كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه )

أنه ال بأس ، أنه ال بأس إذا سب أيب وأيب خال من هذه املسبة أنا أسب أباه ألن املقصود إهانة هذا الرجل ما 

  هو إهانة األب ، إهانة الرجل .

(( ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول إال االستثناء إذا جاء بعد النهي يفيد اإلثبات كقوله تعاىل:  السائل :

  فهل هنا نقول إن اهللا حيب اجلهر ؟من ظلم وكان اهللا سميعا عليما )) 

عن فمن ظلم فإا ال نقول إا تنفي  (( ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم ))ال ،  الشيخ :

احملبة ؛ فهل حيب ؟ ال ، قد تكون حيب وقد ال حيب ؛ وهلذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء احملبة 

، وقد يكون من ظلم األفضل له أن يعفوا ويصفح ؛ ... ؛ إنه ليس معناه أن من ظلم إن اهللا حيب أن جيهر ، ال 

  ، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء احملبة . 

  رجل مبتدع داعيا إىل بدعته فهل جيوز ذكره أمام الناس حتذيرا منه ؟  :السائل  

  أي نعم ، حتذر منه نصحا هللا ورسوله . الشيخ :

بعض أهل العلم املشهود هلم بالعلم يقول إنه ال يعد الشخص مبتدعا إال إذا أقيمت عليه احلجة أما  السائل :

  و وقعت يف البدعة ؟قبل أن تقام عليه احلجة فإنه ال يكون مبتدعا ول

ما هو بالظاهر ، الظاهر ما ذكرت لك ، الذي يتبع هذا املنهج ألن منهج األشاعرة ما هي بدعتهم يف  الشيخ :

الصفات فقط ، يف الصفات ، يف أفعال العباد ، يف القدر ، يف اإلميان ؛ لكن لو أخطأ رجل يف مسألة ما هذا ال 

  ت لكم مثال باملذاهب الفقهية .يعد مبتداء ال يقال أشعري مثال ، وضرب

(( ومن اعتدى عليكم كيف يثين اهللا تعاىل على العافني عن الناس وهنا يف اآلية األخرى قال:  السائل :

  ويبيح االعتداء ملن اعتدى عليه ؟ فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم ... ))

فإذا مل  (( فمن عفا وأصلح ))لعفو بقوله: ألن العفو مقيد ، ليس كل عفو حمبوبا إىل اهللا ، قيد اهللا ا الشيخ :

يكن يف العفو إصالح ال تعفوا ؛ إذا سبين أحد هل األفضل أن أسكت أم ؟ إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إىل 



هذه  به ؛ وإذا ظننت أن سكوتك ال حتصلفسبه ما هي مسبة عدوان الرجل واستعالءه عليك وعلى غريك 

ورمبا يزول به مفسدة املشاجرة اليت قد تؤدي إىل عداوة وبغضاء ورمبا إىل قتال فاعفوا ؛ إذا املسألة مسألة  املفسدة

  املصاحل و ... ؟ أي نعم .

يف بعض األحيان يريد اإلنسان أن ينصح أخاه باخلري ولكن هو نفسه غري مطبق هلذا اخلري فيخشى أن  السائل :

: ( يدور كما يدور الحمار  خلري وال يأتيه لقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلميقع يف الوعيد ملن يأمر غريه با

  فكيف هذا ؟ حول الحمى )

هل قول الرسول عليه الصالة والسالم هذا ليصد الناس عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ أو  الشيخ :

ل نفسك ، قل كيف تأمرين الناس ذا الشيء ليحذرهم من كوم يأمرون وال يفعلون ؟ الثاين ، إذا مرهم مث خج

وأنت ال تفعلينه ؟ وكذلك العكس بالنهي ؛ ال تظن أن الرسول قال هذا ألجل أن حيذرنا من أن نأمر الناس وال 

  نفعل ، إمنا حيذرنا من أن نأمر باخلري مث نستمر يف تركه .

 ويقولون ورسله اهللا بين يفرقوا أن ويريدون هورسل باهللا يكفرون الذين (( إنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 للكافرين وأعتدنا حقا الكافرون هم أولئك سبيال ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن

 غفورا اهللا وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله باهللا آمنوا مهينا والذين عذابا

  . رحيما ))

قال اهللا  . )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إنتفسري اآلية الكرمية: 

(( إن تبدوا )) قوله:  )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا إن ((تبارك وتعاىل: 

وأن هذه  (( فإن اهللا كان عفوا قديرا ))وجواب الشرط قيل إنه حمذوف ، وقيل إنه قوله: ملة شرطية اجلهذه 

قال:  اجلملة وإن كان ظاهر احلال أا ال رابطة بينها وبني الشر لكنها تدل عليه ، وسنتكلم عليها إن شاء اهللا .

أي تظهروا ، ومن أين عرفنا أن اإلبداء مبعىن اإلظهار ؟ من ذكر  (( إن تبدوا خيرا أو تخفوه )) (( تبدوا ))

وهذه قاعدة مفيدة يف التفسري أنه رمبا خيفى عليك معىن بعض الكلمات فانظر  (( إن تبدوه ))مقابله وهو قوله: 

ات ؟ لعرفت لو أن أحدا سألك ما معىن الثب (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))إىل ما يقابلها ؛ فقوله تعاىل: 

فيكون معىن الثبات أي فرادا ؛ إذا تظهروا خريا أو  (( أو انفروا جميعا ))معناها من ذكر معارضها وهو قوله: 

؛ يف مقابل ذلك  ياأو خمف ياختفوه فلم تعدموا أجرها فسوف تؤجرون عليه ألن اخلري مطلوب ونافع سواء كان مبد

أي تربئ من  (( أو تعفوا عن سوء ))اإلبراء من التبعة ، فاملعىن  العفو هو (( أو تعفوا عن سوء )) (( تعفوا ))

(( فإن اهللا كان عفوا عما يسوء من قول أو فعل ؛  أي (( عن سوء ))أساء إليكم من تبعة سوءه ؛ وقوله: 



رة فأنتم أي أنه ذو عفو مع القدرة على االنتقام ممن أساء ؛ فإذا كان اهللا تعاىل عافيا عمن أساء مع القد قديرا ))

ممن باب أوىل أن تعفوا ألنكم ليس لديكم من القدرة على االنتصار من نفس واالنتقام من ارم كالذي عند اهللا 

 . )) قديرا عفوا كان اهللا فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خيرا تبدوا (( إنفوائد اآلية الكرمية:  وجل . عز

سواء أبدي أو أخفي ؛ فإن قيل: أي ما أفضل اإلبداء أو اإلخفاء ؟ من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اخلري خري 

وإمنا يبدأ  (( إن تبدوا )): فقد يقول قائل اإلبداء أفضل ، وقد يعارض قوله لكون اهللا تعاىل بدأ باإلظهار قال

أن  باألهم فاألهم ؛ ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إىل املصلحة فإن كانت املصلحة يف اإلظهار أظهر مثل

يكون رجال ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من اخلري تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على 

سبيل العموم أو على سبيل اخلصوص بأن يتصدق على شخص معني حىت يراه الناس بأنه تصدق عليه فيقتدوا به 

هة الفالنية تصدقت عليه كجمعية الرب اخلريية ؛ ألن كثريا من الناس اآلن ال يتصدق على أحد إال إذا علم أن اجل

مثال ؛ إذا نقول اإلبداء واإلخفاء يرجع إىل مصلحة فإن مل تظهر املصلحة الراجحة يف اإلبداء فاإلخفاء أفضل  

( رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله لقول النيب عليه الصالة والسالم فيمن يظلهم اهللا يف ظله 

  )ما تنفقه يمنه 


